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Toen Workum nog de thuishaven was

Ambulant in 2019

In 1909 heeft Jetze de Groot uit Workum de
klipper Ambulant laten bouwen in Gaastmeer
(meet nr. S914N op 29 okt 1909). Het schip was
29.32m lang en 5.46m breed, 164,509 ton, en
vervoerde veelal mest over de Zuiderzee. Zeilend
heeft de Ambulant nog eens de krant gehaald:
het verslaan van de veerboot Stavoren-Enkhuizen was een knappe prestatie (Leeuwarder
Courant, 4 dec 1986)!
Op 26 okt 1950 werd de Ambulant opnieuw
gemeten (Groningen, meetnr. G8061N) i.v.m. het
inbouwen van een 60 pk Kromhout, afkomstig uit
de reddingboot Insulinde. Voordien had de
Ambulant nog een zijschroef (lamme-arm). De
schroefas was niet helemaal op de juiste hoogte
geplaatst waardoor het schip leeg vrijwel geen
achteruit had. In 1954 is er een nieuw brandmerknummer op het schip gekomen (196 B
Sneek 1954).

Op 2 aug 1961 is er opnieuw gemeten, meetnummer G10736N. Het schip is toen 8,80 meter
verlengd, het mastdek is eruit gehaald en de
dekken zijn verhoogd (kalfsdekken), zodat ze
meer lading kon vervoeren. Waarschijnlijk is er
toen ook een nieuwe motor ingekomen, een
125 pk Bohn & Kahler, uit de spits Seppia
(bouwjaar 1955, domicilie Stavoren).
In 1986 werd de Ambulant uit de vaart genomen
en verkocht als recreatieschip aan St. Atelierschip. In 1988 is het schip ingekort tot
oorspronkelijke lengte.
Vanaf 2013 hebben Siete en Sietske Meeter het
schip teruggebracht naar de originele staat. Sinds
2019 wordt dit verder voortgezet door de
nieuwe eigenaren Odeke Lenior en Frank Keijzer,
en wordt ze als varend/zeilend woonschip
gebruikt.

De schepencarrousel
www.schepencarrousel.nl

